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 تسهم في تحقیق مكاسب جمة على امتداد القطاعین العام والخاص
 

 تقنیاتبفضل  2019دبي تحصد قیمة بملیارات الدوالرات بحلول العام 
 » شيء اإلنترنت لكل«

 

منتدى دبي للُمدن «على هامش » االستشاریة للخدمات سیسكو« دراسة مهمة نشرتها 
سهم بتقلیص التكلفة وتحسین اإلنتاجیة ی »شيء اإلنترنت لكل« مفهومتؤكد أن » الذكیة

 وزیادة العوائد واالرتقاء بالخدمات المتاحة للمواطنین
 المتحدةدبي، اإلمارات العربیة 

منتدى دبي «الیوم على هامش  U31T»االستشاریة للخدمات سیسكو« 31TUأظهرت دراسة مهمة أعدَّتها ونشرتها 
أن تحویل دبي إلى مدینة ذكیة سیحقق للقطاعین العام والخاص بإمارة دبي قیمة فائقة » للُمدن الذكیة

 .2019ملیار دوالر) بحلول العام  4.87ملیار درهم ( 17.9تناهز 
التي یمكن أن رص لمناقشة الفمنتدى دبي للمدن الذكیة كلیة محمد بن راشد لإلدارة الحكومیة وتستضیف 

، وشمل المنتدى جلسات نقاشیة بمشاركة خبراء معروفین من أمثال سعادة »إنترنت األشیاء«حقبة  تتیحها
دبي القابضة؛ وهاورد تشارني، دبي الذكیة والرئیس التنفیذي لأحمد بن بیات، رئیس اللجنة التنفیذیة لمبادرة 

 ؛ وشكري عید، مدیر»سیسكو«ئیس التنفیذي لدى نائب الرئیس األول، مكتب رئیس مجلس اإلدارة والر 
 االستشاریة. للخدمات سیسكو

عن الدور المحفز للمستویات غیر المسبوقة من األتمتة واالتصالیة في » سیسكو«وتحدَّث تنفیذیون من 
 ».شيء اإلنترنت لكل« والتي تطلق علیها سیسكو اسم، »إنترنت األشیاء«التالیة من  المرحلةاالنتقال إلى 

مفهوم إیجاد َوْصلة شبكیة تشمل األشخاص والعملیات والبیانات واألشیاء، وتتحقق المكاسب هذا الوُیقصد ب
اإلنترنت لكل «إلى الشبكة. وثمة العدید من التحوالت التقنیة التي مهَّدت لحقبة » كل شيء«عند انضمام 

َبة السحابیة وتعاظم أهمیة البیانات وتعزیز التنقلیة وظهور الَحْوسَ » إنترنت األشیاء«، منها عهد »شيء
 وحلول تحلیل األعمال وغیرها.» بیغ داتا« الكبیرة

 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html


ستحقق تلك المكاسب الضخمة عبر تقلیص التكلفة، وتحسین » اإلنترنت لكل شيء«وأظهرت الدراسة أن 
إلضافیة التي إنتاجیة الموظفین، وتحقیق عوائد جدیدة، وتحسین المزایا المتاحة للمواطنین. ومن المكاسب ا

سیحققها القطاع الخاص تعزیز وتیرة االبتكار واالرتقاء بأداء سلسلة اإلمداد وتحقیق االستفادة الُمثلى من 
 األصول.

ل إلى مدینة ذكیة، تلك » اإلنترنت لكل شيء«ویتوافق مفهوم  إلى أبعد الحدود مع طموحات دبي بالتحوُّ
لمجتمع والتنقلیة واالقتصاد والخدمات الحكومیة والبیئة) الطموحات التي تقوم على ست ركائز (الحیاة وا

وأكثر من مئة مبادرة تنصبُّ على النقل واالتصاالت والبنیة التحتیة والكهرباء والخدمات االقتصادیة 
 وتخطیط المدن وغیرها. 

 
 المدن الذكیة توجد فرصًا هائلة للقطاع العام

من المتوقع أن یحقق القطاع العام بدبي فوائد في أربعة مجاالت ممتدة هي: إنتاجیة القطاع العام، والنقل، 
 وٕادارة المدن، وفوائد أخرى ذات صلة. 

 
القیمة المتأتیة  المجال

أعوام  5خالل 
 (ملیون درهم)

 إنتاجیة القطاع العام 
تمكین الموظفین من استخدام العمل عن بعد، التعاون في إنجاز مهام األعمال، 

 أجهزتهم النقالة في بیئة العمل، المباني الذكیة

1.892 

 النقل
 الحافالت، المواقف، إنارة الشوارع، عدم الحاجة إلى التنقل بسیارة خاصة

1.094 

 إدارة المدن
 المراقبة األمنیة الفیدیویة، الماء، الكهرباء، النفایات

378 

 فوائد أخرى ذات صلة
 حاالت في الرعایة الصحیة والتعلُّم وشبكات الكهرباء والدفعات الذكیةتشمل 

949 

 
المؤسسات والهیئات العامة في إدارة أصولها، واالرتقاء بأدائها، » اإلنترنت لكل شيء« مرحلةوستساعد 

وٕایجاد أنماط عمل جدیدة، األمر الذي یتماشى مع أركان استراتیجیة تحویل دبي إلى مدینة ذكیة، أي إثراء 
 الحیاة الیومیة وتعزیز االقتصاد والسیاحة. 

 



اإلنترنت لكل «من مجاالت القطاع العام المستفیدة من حقبة مجاًال  17وبعد معاینة تقییمیة شملت 
ملیون  950ملیون دوالر/ 259، تبیَّن أن أكثرها استفادة من حیث القیمة هي: التعاون النقال (»شيء

ملیون  148ملیون درهم)، وشبكات الطاقة الذكیة ( 575ملیون دوالر/ 157درهم)؛ والنقل العام (
 ملیون درهم). 544دوالر/

باستخدام سلسلة من قیاسات األداء واألسالیب انتهى العمل إلى أن القیمة على المحك للقطاع العام بدبي و 
ملیار درهم إماراتي كما یظهر في الشكل التالي، وقد استخدمت الدراسة  4.3سنوات تُقدر بـ  5خالل 

 سنوات. 5فقط خالل  %60مجموعة من االفتراضات المتحفظة ومنها معدل تبني لهذا الخدمات مقداره 
 

  
 

 »اإلنترنت لكل شيء«المكاسب المتحققة عالمیًا من مفهوم 
، ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنیات »اإلنترنت لكل شيء«تشكل عملیات المدن أهمیة كبیرة لمستقبل 

 المستقبلیة في تحقیق قیمة كبیرة للمدن خالل السنوات العشر القادمة من خالل عدة حاالت مثل: 
ملیار دوالر أمریكي عبر خفض التكلفة  100یمكن أن تحقق المباني الذكیة مكاسب بقیمة  •

التشغیلیة من خالل تقلیل الطاقة الكهربائیة المستهلكة، وهو األمر الممكن عبر تكامل نظم 
 التدفئة والتهویة والتبرید وعدد آخر من النظم ذات الصلة.

ملیار دوالر أمریكي عبر خفض تكلفة قراءة  69مراقبة الغاز یمكن أن تحقق مكاسب بقیمة  •
 عدادات الغاز وتعزیز دقة قراءة العدادات في آٍن معًا.

ملیار دوالر أمریكي من خالل توفیر الشفافیة اآلنیة  41المواقف الذكیة قد تحقق مكاسب بقیمة  •
 الطلب. للمواقف الشاغرة على امتداد المدینة، ومن ثم تعزیز التخطیط وتسعیر المواقف حسب



ملیار دوالر أمریكي من خالل ربط عدادات  39إدارة مصادر المیاه قد تحقق مكاسب بقیمة  •
 المیاه المنزلیة بشبكة بروتوكول إنترنت لقراءة آنیة على األجهزة المختلفة.

ملیار دوالر أمریكي عبر تنفیذ الدفعات المؤتمتة  18تسعیر الطرقات قد یحقق مكاسب بقیمة  •
ارات الطرقات المكتظة من المدن المختلفة، األمر الذي یزید العوائد ویعزز عند دخول السی

 انسیابیة حركة السیر في آٍن معًا.
 

بي الذكیة والرئیس التنفیذي سعادة أحمد بن بیات، رئیس اللجنة التنفیذیة لمبادرة دوفي هذا الصدد، قال 
الجریمة وتوافر الرعایة الصحیة بمعاییر  دبي القابضة: "بسبب الكثافة السكنیة العالیة وتدني مستوىل

عالمیة رفیعة نعتقد أن دبي هي األجدر أن تتحول بالفعل إلى أول مدینة ذكیة في العالم متكاملة األوجه. 
ولتحقیق ما سبق، بدأنا نسترشد بما جاء في التقریر من حیث إعادة تصمیم خدمات المدینة والعملیات 

االتصالیة الوثیقین بین المؤسسات والهیئات المختلفة بهدف توفیر الحكومیة في إطار من التعاون و 
 خدمات غیر مسبوقة لكافة القاطنین بدبي".

 
من جانبه، قال وهاورد تشارني، نائب الرئیس األول، مكتب رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لدى 

ستحقق هذه الحقبة الفریدة فوائد "تأثیر اإلنترنت لكل شيء بدبي سیكون واقعیًا وملموسًا، و »: سیسكو«
عملیة تسهم في إثراء الحیاة الیومیة للقاطنین بدبي، فضًال عن تعزیز االقتصاد والسیاحة. وثمة شواهد 

بالمئة، والكهرباء  50عدیدة على ُمدن ذكیة في العالم استطاعت أن تقلص كمیة المیاه المستهلكة بنسبة 
بالمئة، وستشمل الفوائد المتأتیة من حقبة اإلنترنت لكل  30نسبة بالمئة، والحركة المروریة ب 30بنسبة 

 شيء بدبي األمن واإلنتاجیة المؤسسیة إلى جانب إثراء الحیاة الیومیة الفردیة".
 

"بدأت دبي بالفعل بتطبیق »: االستشاریة للخدمات سیسكو«وفي السیاق ذاته، قال شكري عید، مدیر 
دة في التقریر الصادر عن خدمات سیسكو االستشاریة، وتشرف اللجنة أفضل ممارسات المدن الذكیة الوار 

التنفیذیة لمبادرة دبي الذكیة على استفادة المؤسسات والهیئات الحكومیة من النظم فائقة التقنیة، وأدوات 
تنسیق مهام األعمال، ورؤى األعمال. وسیضطلع القطاع العام بدور بالغ األهمیة في وضع خریطة 

نیة مدینة دبي الذكیة، وفي تحدید المعاییر العالمیة للمدن الذكیة التي سترتقي بالحیاة الیومیة طریق ومیزا
 بدبي".

 
في اإلمارات: "أخذت دبي بناصیة الریادة في مجاالت » سیسكو«من جانبه، قال ربیع دبوسي، مدیر عام 

ل إلى مدینة ذكیة، وهذا مثل مراقبة الخدمات الرقمیة والتطبیقات الذكیة/النقالة للنقل في مسته ل التحوُّ
ل سیقود إلى آفاق ال حدود لها كما جاء في التقریر. وباالنتقال من إنترنت األشیاء إلى حقبة  التحوُّ



اإلنترنت لكل شيء سیتمكن األفراد والشركات والمؤسسات الحكومیة والتجمعات السكانیة بدبي من إنجاز 
عًا المزید من القیمة في حیاتنا الیومیة بفضل إنجاز األشیاء أشیاء لم تكن ممكنة من قبل. وسنحقق جمی

بمعاییر غیر مسبوقة من حیث السرعة والفاعلیة والتكلفة المجدیة والسالمة، وسیقود ذلك حتمًا إلى إسعاد 
 القاطنین بدبي واالرتقاء بأدائهم وٕانتاجیتهم".

 
 -انتهى  -

 معلومات للمحررین
-2014ملیار درهم إماراتي،  17.9تتیح لدبي فرصة جني مكاسب بقیمة »: شيء اإلنترنت لكل«تقنیات 
بناء على دراسة أجرتها سیسكو، وبمكن االطالع على التقریر الكامل أو طرح األسئلة حوله،  2019

 w.internetofeverything.comwwوالتعرف على أهم عشرة نتائج فیه من خالل الرابط: 
 

 Cisco Consulting Servicesاالستشاریة  للخدمات سیسكو 
اإلنترنت «هي خدمة استشاریة الهدف منها تحقیق نقلة فارقة في أداء األعمال عبر تسخیر ابتكارات حقبة 

إلیجاد أسواق جدیدة وأنماط أعمال غیر مسبوقة. وتساعد خدمات سیسكو االستشاریة » شيء لكل
الشركات في تحقیق الفاعلیة ُمجدیة التكلفة الداعمة لالرتقاء باألعمال وأداء التقنیة المعلوماتیة. وتوفر 

نیة بما یساعد خدمات سیسكو االستشاریة خبرتها الواسعة والمعمَّقة في مجال قطاعات األعمال والتق
عمالءها في خلق أسواق جدیدة وتعزیز الربحیة وٕادارة المخاطر وتوسیع رقعة األعمال في العالم وتحفیز 

 االبتكار وٕاطالق العنان لألفكار الخالقة. لمعرفة المزید: 
http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html 

 للمعلومات الصحفیة الخاصة بمنطقة الشرق األوسط
http://newsroom.cisco.com/me 

 :نبذة عن شركة سیسكو
المالیة تعمل شركة "سیسكو"، الرائدة عالمیًا في مجال تقنیة المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلیة من NASDAQ: CSCO) "ناسداك" تحت الرمز
خالل إثبات أن تحقیق اإلنجازات المذهلة یكون عبر تمكین االتصال الشبكي لما هو غیر متصل. 

 .  http://thenetwork.cisco.com لمتابعة أخبار سیسكو، الرجاء زیارة

### 
سیسكو وشعار سیسكو هي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لمؤسسة سیسكو و/أو الشركات 
التابعة لها في الوالیات المتحدة وبالد أخرى. ویمكن االطالع على قائمة عالمات سیسكو التجاریة عبر 

.إن كافة العالمات التجاریة األخرى المذكورة في هذه  www.cisco.com/go/trademarksالموقع 

http://www.internetofeverything.com/
http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html
http://newsroom.cisco.com/me
http://thenetwork.cisco.com/
http://www.cisco.com/go/trademarks


الوثیقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشریك ال یتضمن عالقة شراكة بین سیسكو وأي شركة 
 .أخرى

 
 لالستفسارات اإلعالمیة

 فراس حمزة
 والیس لالستشارات التسویقیة

 1950 390 4 971+هاتف: 
mc.com-cisco@wallis 
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